
U. 8. BERGp
,

M.

-FRAM. -

Mandag, 29.januar  1945.

Russland og Finnmarken.

I Bergens Tidende for lørdag 27.januar tinner vi en artikke
som haAdler om Nord-Norge og den så kalte evakueringshjelpen. I et
av aVsnittene finner vi følgende:

" Den brente jords taktikk er en av de mange kampmåter som vi
har hørt om under krigen, den skulde bl.a. komme til an-
vendelse i Finnland i 1939. Jeg har ikke truffet noen som
se1v har sett metoden prektisrtiNord-Norge, men alle
mennesker har jo hørt om det så."

Nei, selvfølgelig ikke: Det er bare rykter vi hører.
Før jul var det også bare et rykte at befolkningen ble tvangs-
evakuert fra de nordlige deler av landet. Men så visste "minister"
Riisnes  å drepp dette ondsinnede  rykte.  I alle 1andets aviser fikk
vi se at det var  en  evakuering som måtte  og  skulle gjennue •føres! Og

nå kommer B.T. og forteller at tyskerne i,kke nytter den
bwente jords taktikk. En kunne fristes å spørre om ikke B.T. vet
hva den selv skriver. Tddligere i måneden (471) finner vi i  samwe
avis en lengreredgjørelse fra generaloberst Rendulic om deportasjonen
nordfra, og.her forteller han at hvert hus, hyer kai, hver bru er av
stor-betydning i Pinnmark. "Landet må derfor lees øde så livet
og-kampen blir så vanskelig som mu rg or o sjevikene -  Men .
kanskje også dettebarevar et rykte?! .

Hovedtemaet'i .den nasistiske propeganda er bolsjevikpøkel-
set, og den-påstår at russefrykten er eldgammel i .1 1orge'di.knit
land er Vår arvefiende. Særlig skal det være fj.nnmarkingene som frykte
"Norges nye nabo".

Nok en gang er propagandaløgnen ute og går, for finn-
, markingene som av alle nordmenn har hatt _eest samkvem med russerne,
er sikkert også minst redde.for dem. Norges "nye" nabo har vært det
helt til Finnland fikk sin korridor mot Ishavet etter forrige 1.
Forholdet Norge-Russland har alltid vært godt, og de-n grense s6Td.--ble
fastsatt i 1826 av en norsk-russisk kommisjon ble hverkenav folket
eller myndighetene i Norge følt som noe nederlag, enda Russland fikk
to tredjedeler av dæ tidligere fellesområder. I en enstemmig aaresse
til kon en b--vidnet Stortingeb det norske folks ta.eknemlighet for hvatee- -
dær var.oppnadd. • • •

I mang& hundre år har.der vært drevet hanuel mellom finnma'

ingene og russerne fra traktene ved Kvitsjøen. Hanseatenes arvtakere
i. Ber een hådde monopol på finnmarkshandelen som var til meget liten
ferdel for. 1andsdelen.' Russerne fallbød både billigere mel og kjøpte
fisk til en større pris enn bergenserne. lange tiåer måtte russe-
handelen drives som smughanee1, men kom inn i legale former ved at
monopolhandelen.ble opphavet i 1789, og russehandelen ble godkjent av
evno.ighetene i bebge lana. Russerne .slapp å betale toll for fisken
og skulle oppmuntres til å ela seg ned i.nord, og handelen med andre
land skulle

De russere som h ndlet, kalte seg pomorer, d.e.kystboere.
Nordmennene ventet'dæm med lengsel hvert år, og gikk så  langt  som til
a si at uten pomorenes mel, gryt, tauverk, trelast, jernvarer etc gik
det ikke an.å bo i Finnmark.- Pomurene kpte iisk, finere tøyer, kolo
varerv, franek brennevin etcsom delikk billigere fra eller over  Fin.L.
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Handelen skulle  foreså i "makktiden" fra  midten av  juni til.Slutten
av september da fluene la  sine egg på  tørriisken, sa uen ble helt
ubrukelig. Russarne saltet imialertia risken direkte  ned i sin lodje
eller skonnert, så finnmarkingen kunne. levere.risken  fra båt. Dessuten
v r rue„erne villige avtakere av  sei og annen lisk.sOm •dt ellers var
lite markea for.

. Russefartøyene  besøkte  hver bebodd krok av  finnmarkskysten
kom nelt sørover til Tromsø, hvor de også  var  velsette. Ingen tok

det nøye Om russerne ogsa hanalet til- seg tørrfisk.utenom uen ldvbefalt
oe de  tok  mye mer risk  enn  de haade varer-a bytte med, sa

en stor del av  freken måtte betales med rede penger.
. Sa sent som oe.kring arhundreskifte ble U.nrreark besøkt av

et halvt  tusen russefartøyer og handelens verai gikk
Pomorhande'len tok slutt da forrige verdenskrig tck  til, og  det nye
RussIauu fisket opp større kventa ved mu.iinanskirstn enn de hadae
fra . innmerk.

Russ;:rne kom ikke bare som hendelsmenn til . inn.ark,e‘en
også sen fis-,[ere. Det førte til dels til rivninger med nordmennene,
meL russerne fikk også skussmål for a være redelige og freaelige.

Stort sett kan en karakterisere  naboskapet som  meget godt.
Handelen med russerne avtok i betycnins etter nvert  aom

finnmarkingene kunne få mel etc. like billig sørira, meu sjelden har
en hanue1  vært  mere naturlig enn den norsk-russis.e.e. Finnmarkskystens
nectdn eneste. naturrikdom ar fisken. Finnmark mangler korn os skog,
som Russland har til overmal. Men russerne trenger risk.

Det gamle norsk-russiske vennskap der nord kan settes
inn i en større sammenheng som gjelder fremtiden: Etter -uen røde

'revolusjon stengte Russland ses nesten nelt ute fra eeiverdenan (>6 ut-
viklet et økonomisk autarki. Landet er med sine va-le4ba resurser
uel eg,w4t,til det, i motsetning til Tys.kla.D4 som matte utvide ses både
pa •balkanlandaues os Russla.uus bekostning for å"være seg selv nok".
Bade Tysklana og vestmaktene drev autarkipelitikk rør denne krigen.

virkeligheten er autarkiet en krissøkonomi, og en lidande menneskehee
håper at ogsa uen sunue fornuft vil seire etter krigen og skaffe
flest dal i alle joruens •rikao_emer. De kan skarfe alle mennesker
et gout utkoleme. Det ma se_je ved a utvikle aan produksjon og den Iskand-
slift  skaffer forbrukerne de billigste og samtidig de beste varene.
I så måte var pomorhandel en tvers over landegrensene et yuperlig
eksemuel på en god løsning.

Det blir ingen virkelig fred etter denne krisen dersom ikke
Sovjet-Samveldet og vestmaktene fortsetter samarbeidet. Et virkelig
indicium for en holaber fred vil være at autarkiet forsvinner. For
manse er Sovjet-Samvelaet dat store spørsmalstegn, og de er urolise
pa bakgrunn av den isolasjonspolitikk som russerne hittil har ført.
Men da må en i sannhetens navn spørre hvorfor Jappe drikker. I
virkelighetan ar der også i Storbritannia os USA skjadd en hel revoluse
i folkestemningen overfor dat Aye Russland. Beundrinsen for den russie

-innsats i den felles kamp er meget stor, og selv de store kretser som
misliker hjemmekommunismen innser at vestmaktenes holdning til
Sovjet-Samveldet har vært bade uklok og uforskammet. Det blir til
-[ea innrøet at Stalins respit-pakt meu Hitler var det fortjente svar
på at Sovjet-Samveleet ble motarbeidet og ignorert av vestmaktenes
intrnasjonal- 2Glitikk. Sovjet-Samveluet ble som kjent satt utenfor

D4en skal Sovjet-Samvelaet  gi  opp veraensrevolusjonen og ut-
vikle demokratiske muligheter i  sin  konstitusjon, da ma det skje i
samarbeide mea de vestlige uemokrat er. Faren.for at icrsøket skal bli

og
u&hjs?,-Ig5±&ell.2.rgffiSrJ.  L-

aet nye styre nar bragt dem til Ett„r kriL„;;1 1 an
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kowe he1e Verden til nytte, hvis den vil iri sea frå aelVforher-
lasende Of menneskegiendtliae systemer a la "Blut und 80d2/1".

1)en kjente sVenSke sacialøkonom Alva Myrdal  Sier at fra
fibrdiak gynspUnkt  må  det fram for alt understrekea:  Vil vi heVde  at
russerne ikke trenser å skaffe seg strategiske grenser på vår
kostnig, et uforstand, mistro og hat de darligste mialet Vi kan
bruke til å oVerbevise rUsserne om at vi har rett.

Både de gamle finnmarkske fredserfaringer og de Aye fra
friajarangen er meget Viktige som vidnesbyrd  am  at samarbeide med
russerne kan Sa utmerket os Være til beste for begge parter.

Nyhetene i djn senere tia:

JSTFIa4TN: Svansk kringkasting me1ate lerdag at russiske pansera
spisser har nådd  fram til 150 - 160 km. frs Berlin.
Den russiske oirensiv som tok til 11.januar  karakteriaeres

som dan største og mest intensiverte unaer hele  krigen. Den hurtige
framrykking på al1e irenter og da særlia pa det norure og aidtre
avsnitt - har helt foepureet de tyske planer om å sette  sea fast på
an bestemt linje. Overalt  er tyskerne blitt ful1atenai,a everrasket
over aea  lede hættsakeelerende fart,  og  aet •er ikke ut  til at  farten
på noan mate akal ta aVa usserne klarer 4 beteete stae  Vunae pea.ea
ajoner samtiaag som de riykker fra4, og i veruenspressen Iptir det eteekt
tremhevet hailken enorm betydning det er ror russeraes  slagkrait at
deres transportsystem bak fronten er sa  hayt utviklet. Russerne  har
inntatt f1ere sentrale punkter uten at tyskerne har rått høve til å
tilintetgjere fabrikkanleaa, breer o.1.. Saledes ble den viktige
takstilby leoda  inntatt uten at de fikk tiu til  å aaeleage de ve•dia
fulle fabrikker som er i fUll stand.

Russerna hai nå oppaitt aen ferste taps1iste for tyakerne
de 13 første daaene av onsiv311: 299500 c~ it og 96.ø9Q i4aPx.a

et le4r ydi 4at at de som er tatt til fange aV Volkatura,
har ordeatlig soldaterutstyr, man kjemper i ordinære arbeidaklær.

Karepene i den  senere tid har vært aar1ig harda i st-
Preuasea, der den ene by  etter den annen er inntatt. Først i uken
ble Ti1sit Gumbinnen og Allanstein tatt, senere er også Saalfeld,
Stuhm, aarieabural og Elbing falt. De russiske styrker har aaIedes
=ae--6=e- Øst-Preilen,'og 25 tyske divisjoner  står nå inne-
stengt aer. Fra noru og est rykker  russerne narmere Kaningsberg,  og
lardag stoa de knapt 15 ka. fra byan. under framrykkingen har, ble

-cen tyske general Hans Waseermann tatt til fanae. I oMrådet mellom
Trauburg oa Allenstein, haade tyskerne bygget sterke roraVarsverker,
som de selv reanet toe ugjennomtreagelige. aen 1eraag ble det melat
at russiske tropper har brutt igjennom oaså her, og de rykker nå Iram
vee de Masuriske sjeer i en bredue av loo km. I det innestengte
Jst-Preusseu nersker det en panikkartet etemninwa øst-Preussen har
under kriaea vert nyttet som tilholdssted for partispissenes lamj.1ier
o.a. notabiliteter. Det hersker oaså stor nervzsatet blant roreldre
i Vast-Tyskland over deres barn som er evalcuert til ae øst1ige om-
rader p.g.a. de alliertes bombaraeaent i vest.

Tirsdag erobret general Gjukov Brembert;, som ligger i
innaaagen til den poble korridor. Lardag ble det melat at T4o. 1
225 km. n.v.for Varsjava, ar omrinaet, og at  også  denne byen snalt
vil være på tussiska header. Kampene i dette darådet har Vcart meget
hårde. Det tyske infanteri ineies ned på en mate 504 stiller selV de
verste b1odbad i torrige verdenskrig i skyaaen.

Lenger  s.v.  er Posen (Potnan) omgått både i nord og sar.
Likeens blir Breslau inneklemt fra nord og szr. På nordsiden er bl.a.
Rawitsch og Kalish inntatt, og i sar er Kreuzburg, Uppeln, Hindena
burg (150.006inHU.), og G1eiwitz tatt. Russerne har vidare gått
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ovar Oder pa flere steder i J0 km hredoe, og bl.a. bIokkerb.jern-
banen n.v. for Oppein.

Vod Budapest tyskerne tosø-t seg med nya angrep,
som er slått tilbake.

VESTFRON=. Operasjonene i vest er koLunet rent i skyg,en når en
ser de i forhold iJ kampene i øst. Men det er lett å

forstå hvilken hje4 det er for russerne at de alliert binner en tredja
del av de tyske -styrker til vestfronten.

Kampena i Ardennerne har vrdart meget harde i uken, og
onsdag begynte tyskerne å trekke seg bilbake enbredde av 50 km.
De allierte fly .har foretatt flare vellykkede åtak mot tyske trahsporte
i  Vtte  området. På. 2 dager ble-over 5.000 kjøretoyer fullstendig til
inttgjort. Norske spitfire ily deltar i disSe operasjonene med heder.

.På grensen mellom Holland og Tyskland er byen Heinzberg tatt av
briterne. Ellers bl.ir det meldt at de allierte har tatt følgende
byer i vest: St.Witle, iaiz enig og Berg. 'siestbredden av Røre-
elven er nå renset for tyskere, og likeleder er bruhodet over elven
Moder ' tslettet. Britene har i løpet av 11 dager ryddet et område på
300 km for tyskere.

Fra. Londen blir det meldt at tyEkerne foreløpig nar.
ilyttet de=ske offiserene fra Schilber til Lukkenbergwaide,

UNGÅ Den provisorise regjeriug i ungarn som har undertegnet
vapenstilstanden har lovet å stille 8 divisjoner til .

rådignet for de allierte. Tropi,ene skal kjempe mot tyskerne.

0S= På Luzon har amerikane'r.ne splittet de japanske styrker
to de] er, og de rykker stadig fremover. • De har bl.a.

, inntatt Tarlok og to flyplaser Iike i nærheten. .'En regner med. at
Japan har mistet 14000 mann på Luzon siden langangen. Aulerikanernes
tap ansläes til 3.00c

På Burmafronten er der'god framgang.

"STATS= 1. F..nRUAR ? Det antas at det forestår orgfattende ut-,  
skffttng av ledere innen. NS adminIstra-

. sjon i det norske statsstyre, En antar at tyskerne vil overlate
administrasjonen mere og nere til de norske, 'Ldet tyskerna nå trenges
fullt ut i Tyskiand En går ut fra at disse forandringer.vil ta form
av en "statsakt" den 1.februar,

Naststene har satt igang en ny propaganda
i pressen under navn av "Norsk Frent", for å forbarede de nye til-
stander etter 1,februar.

LITT F0RBEDEPSTATI=7„ Samlet antall frivilli e som har meldt seg
tor å hjelpe tys,:-erne i tiden 1/1-43 - 3o/11

1944 er 2.953. Tr dje-o.rcen ble streks forkastet ved legeundersøkelse.
De som er scrtt i aksjon 35 Vaktbataljon Oslo
3869 marinen 328. Tapene 1:or ae rorskjellige er: Waffen SS 6539 dvs.
halvparten, SS Vaktbatalion b c, m&rtncu 3. Ialt beii=er na
2393 "norskfødte" sog i tysk 'tjenesteo
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